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Kapitel 1

Korten i stora arkanan

En tarotlek innehåller 78 bildkort som ofta tolkas av läsa-
ren på olika sätt. Läsningen och tolkningen beror på hur 

många kort man drar och var i läggningen de hamnar. 
Det finns inga bra eller dåliga tarotkort, trots att det kan 

verka så ibland. Varje kort bidrar på sitt sätt, och de illustrerar 
vår väg och de möjligheter vi står inför vid läsningen. 

I en tarotlek hör 22 kort till stora arkanan och 56 kort till 
lilla arkanan. Lilla arkanan har fyra sviter som vanligtvis 
kallas Pentagram, Svärd, Stavar och Bägare. Varje svit har fyra 
hovkort: Pagen, Riddaren, Drottningen och Kungen. 

De 22 korten i stora arkanan (som ibland också kallas 
trumfkort) har att göra med de stora livsfrågorna och foku-
serar främst på var i vår livsresa vi befinner oss. Varje kort i 
stora arkanan har ett namn och en siffra som har betydelse 
för läsningen. Deras budskap är starka och meningsfulla. 
Om kort från stora arkanan dominerar en läsning indikerar 
det att frågaren står inför stora frågor just nu. Kort från lilla 
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arkanan ger balans och riktning. När vi lägger samman korten 
från stora och lilla arkanan erbjuder de tydlig vägledning i 
de frågor som ställs. 

Tarotbilderna är universella och kan läsas av vem som 
helst. De flesta börjar med intuitiva läsningar, vilket är ett 
bra sätt att hitta sin egen mediala förmåga i kontakten med 
korten. Men när vi lär känna korten och börjar studera dem 
mer ingående kan vi lägga till nya lager av information och 
förstärka budskapet i en läsning. 

Att förstå ”rädslekorten”

Döden, Djävulen, Tornet och Månen
Det är viktigt att komma ihåg att tarot är ett verktyg för 
att utläsa framtiden. Syftet är att vägleda dig på din väg 
och genom situationer där du kanske inte kunnat se någon 
positiv utveckling. 

Det finns några kort i tarotleken som har starkt negativa 
bilder. Jag har tappat räkningen på alla gånger människor 
sett rädda ut när jag berättat att jag använder tarot. En annan 
vanlig reaktion är att de inte vågar ta emot en tarotläsning 
eftersom de inte vill ta risken att kortet Döden dyker upp. 

Det skräckinjagande kortet Döden har sällan med fysiska 
dödsfall att göra – den innebörden skulle kräva en särskild 
kombination med andra kort. Kortet Döden förutsäger en 
avslutning. Om klienten har ett viktigt problem ber jag tyst 
att Döden ska komma upp i läsningen, eftersom det i så fall 
betyder att problemet snart är slut och att förändringen är 
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oundviklig. Det är oftast en helt och hållet positiv nyhet – 
när gamla dörrar stängs öppnas vägen för nya möjligheter. 

Kortet Djävulen representerar osunda bindningar. Om det 
kommer upp i en läsning är det troligt att du befinner dig i 
en situation som du egentligen inte vill vara kvar i. Fråga dig 
om du känner att du har kontroll eller om du upplever dig 
kontrollerad av en person eller situation. Kortets budskap är 
att bryta dig ur de begränsningar som håller dig fången och 
vidta positiva åtgärder för att förändra en situation i ditt liv. 

Kortet Tornet visar ett brinnande torn som just blivit träf-
fat av blixten. Det representerar plötslig förändring och kan 
vara starkt renande. Ofta behöver vi ”träffas av blixten” för 
att släppa gammal, negativ energi och destruktiva mönster 
och börja om på nytt. 

Kortet Månen varnar oss för skvaller, lögner och bedräg-
lighet. Lita på din instinkt när månen dyker upp, för du har 
sällan fel. 

Dessa är några få av korten i stora arkanan som kan väcka 
oro – men oftast finns det ingenting att vara rädd för. 

Varje kort påverkas också av korten som omger det i en 
läsning. Det finns alltid ett positivt budskap i alla kort. Även 
om det innebär att vi måste ta itu med en situation som vi 
kanske helst skulle undvika blir det alltid rätt till sist. 
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II Översteprästinnan
Nyckelord: Intuition, visdom, kunskap.
Bild: Översteprästinnan sitter mellan två pelare – en svart 
och en vit – i ingången till ett tempel. Hon har en månskära 
vid fötterna och bilder av granatäpplen bakom sig, och hon 
bär ett stort kors. Allt detta är symboler för religion och and-
lighet. Hon gömmer Torah, en skriftrulle med hemligheter, 
i sin klädnad. 

Översteprästinnan påminner oss om att den största gåva 
vi har är vår intuition. Om du har dragit det här kortet är 
hennes budskap antagligen att du inte lyssnar tillräckligt 
på din inre röst. Hur många gånger har du tänkt: Åh, jag 
visste det! i situationer där du låtit logiken övertrumfa vad 
du instinktivt visste?

Översteprästinnan är också känd som Medlaren, så du 
kanske befinner dig i en situation där det behövs mer balans. 

ÖVERSTEPRÄSTINNAN
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Tillåt inte andra att manipulera dig. Din inre röst säger dig allt 
du behöver veta, och du måste lära dig att lita på instinkten. 
Du kanske känner att du inte uttalar din sanning utan håller 
tand för tunga. Om du tycker att det är svårt att uttrycka ilska, 
oro eller behov är Översteprästinnan bra för dig, eftersom 
hennes budskap är att lita på det du känner. Fråga dig varför 
det är så svårt för dig att hantera situationen, och tillåt hen-
nes vägledning att flöda. 

Översteprästinnan uppmuntrar oss att meditera eller hitta 
tid under dagen då vi kan vara för oss själva. Genom att tillåta 
dig tyst tid emellanåt förstärker du både intuitionen och dina 
mediala förmågor, och du lär dig att urskilja instinkten som 
en positiv inre röst. Översteprästinnan påminner oss om att 
lyssna på våra inre, djupa känslor. Intuition är en grundläg-
gande instinkt. Alla föds intuitiva, så se till att ta kontakt med 
dig själv igen. Läs, använd kort, köp en tidning med fokus på 
andlighet, gå med i en grupp, meditera – vad du nu beslutar 
dig för – men jag rekommenderar att du börjar lita mer på 
dig själv, så att du lär dig att skilja mellan mediala budskap 
och dina egna tankar. 

Bry dig inte om skvaller eller situationer som inte har med 
dig att göra. Översteprästinnan råder dig klokt att ta ett steg 
tillbaka och iaktta i stället för att låta dig dras in i situationer 
som inte tillför dig någonting.

Upp-och-ner: Hemligheter, manipulation. 
Affirmation: Jag litar på och följer min intuition. Jag får 
de svar jag söker. 
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15 Djävulen Ansvarsfull, tendens att låta sig 
kontrolleras av andra, måste lära sig 
att lita på sin egen styrka

16 Tornet Förmågan att lära sig av sina misstag, 
återhämtar sig efter utmaningar

17 Stjärnan Optimistisk livssyn, ett mycket 
välsignat födelsekort

18 Månen Starkt medial, måste lära sig att 
hantera känslor på ett positivt sätt

19 Solen Fast beslutet att skapa harmoni i 
familjen, hängiven vän

20 Yttersta domen Hinder och genombrott

21 Världen Vis visionär, älskar att resa, avsluta 
projekt och fullborda det han/hon 
påbörjat

Räkna ut ditt kort för 
det kommande året

Du kan också räkna ut vilket kort som kommer att påverka 
det kommande året. Ditt årskort börjar inte den första januari 
utan på din födelsedag, och det spelar en stor roll för det 
följande året. 

Du räknar ut ditt årskort genom att ta din födelsedag och 
räkna bort ditt födelseår. Ersätt det år du föddes med det år 
du just nu går in i. Om du exempelvis föddes den femtonde 
juni lägger du ihop 15 och 6 plus det år du går in i. Om året 
är 2014 blir siffrorna 1+5+6+2+0+1+4=19 – Solen. 
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Sedan lägger du ihop även de återstående siffrorna för att 
få ett stödjande, sekundärt kort, precis som med födelsekortet. 
1+9=10 – Lyckans hjul. 

Så dina kort för det kommande året skulle bli Solen och 
Lyckans hjul. Vilken fantastisk kombination! Sedan kan du gå 
vidare till att med hjälp av dina kunskaper från de tidigare 
kapitlen tolka vad årskortet betyder. 

Du behöver inte gripas av panik om du räknar ut ditt 
årskort och det blir Döden eller Tornet. Det betyder bara att 
det blir ett år av förändring och utmaningar. Det stödjande 
kortet ger dig kraft att möta utmaningarna. 

Värdefulla kortberäkningar

Om du vill välja datum för ett evenemang av något slag kan 
du ta hjälp av korten i stora arkanan. Om du till exempel pla-
nerar ett bröllop kan du lägga ihop siffrorna i de alternativa 
datumen på det här viset och välja det som genererar det mest 
inspirerande kortet. Om du ska på anställningsintervju kan 
metoden hjälpa dig att styra intervjun till din fördel. 

En vän till mig gick till exempel på anställningsintervju 
den första april 2014. 1+4+2+0+1+4=12 – Den hängde. 

Min tolkning var att han inte skulle förvänta sig något 
snabbt svar. Han skulle absolut ha en chans, men han hade 
förmodligen också en konkurrent om platsen, med ungefär 
samma kvalifikationer som han. Med andra ord skulle beslu-
tet bli ”hängande” ett tag, och om han inte fick ett snabbt, 
positivt svar skulle han inte få jobbet. De lovade att höra av 
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sig i slutet av samma vecka, men det gick tre veckor innan 
han hörde något, och då fick han inte jobbet. De sa dock att 
det hade vägt mellan honom och den andra kandidaten. Om 
han hade räknat ut vilket kort datumet motsvarade innan 
han gick till intervjun skulle jag ha tipsat honom om att vara 
lite mer dynamisk och aktiv för att utmärka sig. Kortet Den 
hängde kan ställa till det, och i vissa situationer kan man 
behöva skärpa sig om det kommer upp. 

Med lite förberedelser och kunskap om kortens energi kan 
man lättare vända en situation till sin fördel. 

Innan vi lämnar stora arkanan vill jag ge dig en snabb-
guide som hjälp för att begränsa tidsrymden för en förutsagd 
händelse. 

Tidsrymder och korten i stora arkanan

0 Narren ingen årstid

1 Magikern vår

2 Översteprästinnan höst

3 Kejsarinnan sommar

4 Kejsaren sommar

5 Översteprästen höst

6 De älskande vår

7 Vagnen sommar

8 Styrka vinter

9 Eremiten vinter

10 Lyckans hjul alla årstider

11 Rättvisa vinter

12 Den hängde höst

13 Döden vinter

14 Måttfullhet vår

15 Djävulen höst
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16 Tornet vinter

17 Stjärnan vår

18 Månen vår

19 Solen sommar

20 Yttersta domen vinter

21 Världen sommar

TAROTTIPS

Ett annat bra sätt att lära sig de djupare 
innebörderna av korten är att meditera och 

använda övningar med kreativ visualisering. 

Lyckans hjul – en meditation

Slut ögonen och föreställ dig att du befinner dig i en stor, 
öppen park. På avstånd ser du ett gammaldags, ensamt pari-
serhjul. Det är ingen annan där, bara du. Det finns en öppen 
korg i pariserhjulet, och du går och sätter dig i den och stänger 
dörren. Framför träsätet som du sitter på finns ett litet bord. 
När du ser dig om i korgen upptäcker du att den är dekorerad 
med tarotkort. Det sitter hundratals kort på väggarna och i 
taket. Färgerna är fascinerande, och många av bilderna kom-
mer från tarotlekar som du inte sett förut. 

Hjulet börjar långsamt röra sig, och när du lyfts uppåt 
ramlar ett kort ner och lägger sig framför fötterna på dig. Det 
här kortet representerar dina önskningar. Titta på det. Vad är 
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dess budskap? Vad behöver du just nu? Du lägger kortet på 
bordet framför dig, och hjulet fortsätter att rotera. 

Ett nytt kort ramlar ner på golvet, och du tar upp det också. 
Det här kortet representerar din rädsla. Titta på kortet i detalj 
– dess budskap berättar vad du behöver arbeta med inom
dig. Lägg kortet på bordet intill det första. Hjulet fortsätter 
att snurra, ända tills du är uppe på toppen och ytterligare ett 
kort ramlar ner och lägger sig på golvet. Plocka upp det. Det 
kortet representerar hur du kan övervinna rädslan och ger 
dig den vägledning du behöver just nu för att kunna släppa 
taget. Lägg kortet på bordet. 

Färden fortsätter sedan neråt, och ett nytt kort ramlar 
ner. Det här kortet representerar din sanning – vad är det du 
undviker? Budskapet hjälper dig att se saker och ting klarare. 
Korgen sjunker allt närmare marken, och ett sista kort ramlar 
ner. Den här gången är det ett kort som du inte känner igen. 
Symbolerna, bilderna och färgerna är unika, och det här kor-
tet har bara en innebörd för dig personligen. Dess roll är att 
skapa mer klarhet i en specifik situation. Be om vägledning. 
När du är klar lägger du kortet sist i raden på bordet och ser 
med nya ögon på alla kort du fått. Vad säger läggningen i sin 
helhet? Vad är budskapet?

Pariserhjulet stannar, och du reflekterar kort över din resa. 
Hjulets budskap påminner oss om att vi inte bara ska stå till 
och acceptera vad livet ger oss. Vi kan välja, vi har fri vilja 
och vi kan vidta åtgärder för att förändra det som behöver 
förändras. Var inte rädd. Nu när du avslutat resan för den här 
gången kan du lämna korten på bordet och kliva ur korgen 
igen. Du känner dig lättare, lugnare och redo att arbeta vidare 
utifrån den vägledning du fått. 
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Fyra i Pentagram
Nyckelord: Snålhet, kortsiktighet, hamstrande.
Bild: En man sitter på en bänk omgiven av fyra Pentagram. 
Han håller i ett, balanserar ett på huvudet och har ett under 
vardera foten. 

Kortet representerar en situation där vi klamrar oss fast vid 
våra pengar eller är överdrivet hagalna. Även om kortet oftast 
handlar om materiella frågor kan det också symbolisera att 
vi håller inne med känslor eller stänger in tankar. Det kan 
indikera att vi är kontrollerande till vår natur eller att vi inte 
vill dela med oss. När vi drar det här kortet tyder det också 
på att vi ska akta oss för att anförtro oss åt personer som vi 
inte litar på till hundra procent. 

För utomstående kanske det verkar som om du spelar med 
korten mycket nära bröstet. Det kan hända att du framstår 
som snål eller ogenerös. Kanske är det dags att lätta lite på 
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börsen och visa en annan sida. Naturligtvis finns det perioder 
i livet då det är absolut nödvändigt att vakta på både ekonomi 
och idéer, men det är alltid bra att ha balans. 

Kortet uppmuntrar oss att ta hand om ekonomin och om 
möjligt lägga undan lite pengar varje månad – särskilt om 
vi tidigare haft det svårt ekonomiskt. Det är dags att ändra 
inställning till pengar – ge och du ska få!

Upp-och-ner: Hinder, utsvävningar, slöseri.






